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Sammanfattning

Förutsättningar
Programområdet ligger centralt i Kungsbacka med närhet till innerstaden, Kungsmässan 
och stationen. Idag utgörs området av glest bebyggda verksamhetslokaler och småindustrier, 
en förskola, ett mindre grönområde samt en återvinningsstation.  Området gränsar i öster 
till Varlavägen som är en viktig transportled i kommunen men som samtidigt är en barriär 
mellan bostadsområdet Tingberget och Kungsmässan. I söder gränsar området till Borg-
mästaregatan och Varlaskolan.

Förslag
Genom att omvandla området till blandad stadsbebyggelse som bryts upp i mindre kvarter, 
främst mot Varlavägen, med tydligare stråk genom området samt med stärkta kopplingar till 
angränsande områden kommer staden få ett bättre sammanhang. Programområdet föreslås 
att kompletteras med cirka 300 bostäder, en ny skola (F-5) och förskola, centrumverksamhe-
ter, rekreationsområden samt förbättrade möjligheter för parkering. 

Bebyggelsen föreslås uppföras något högre mot Varlavägen, upp till sex våningar, för att 
sedan trappas ned mot befintlig småhusbebyggelse i väster där bebyggelse i upp till tre vå-
ningar tillåts. 

Konsekvenser
Ett genomförande av projektet innebär att ett småindustri- och verksamhetsområde om-
vandlas till mer stadslik bebyggelse med bostäder, kommunal- och kommersiell service samt 
rekreationsområden. De blandade funktionerna som föreslås inom programområdet kommer 
öka flödet av mäniskor i området vilket bidrar till en ökad trygghet och tillgänglighet för 
allmänheten. 
Ett genomförande av projektet innebär även att flertalet nya bostäder skapas i ett attraktivt 
och centralt läge med mycket god tillgång till kommunal- och kommerisell service, kollek-
tivtrafik med mera.
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Inledning
Kungsbacka kommun har en planering som starkt fokuserar på att utveckla och bygga ut 
tätorterna. Framför allt är det Kungsbacka stad som ska växa och bli ett mer framträdande 
nav i kommunen. Kommunfullmäktige har som målsättning att planera för cirka 500 bostä-
der per år. 
Kvarteret Gjutaren och Liljan är i kommunens strategiska dokument utpekat som lämpligt 
att omvandla från verksamhetsområde till blandstad. I den fördjupade översiktsplanen för 
Kungsbacka Stad (2009) ligger området inom det som kommunen benämner morgondagens 
centrum. Här är handel och service  grundstenarna för att uppnå en attraktiv centrummiljö. 
Bostäder i och nära centrum bidrar till att öka genomströmningen av människor, vilket 
gynnar förutsättningarna för handel, kulturupplevelser, restaurangbesök och möjligheter 
till övernattning. Utvecklade gång- och cykelstråk är viktiga eftersom de ökar känslan av 
tillgänglighet till centrum. En mer gångvänlig miljö gör Kungsbacka centrum mer stadslikt. 
Programområdet kan genom omvandling från verksamhetsområde till blandad stadsbebyg-
gelse utgöra en ny årsring som binder ihop Varla, Tingberget och Kungsmässan vidare ned 
mot kvartert Valand och innerstaden. 

Bakgrund
Förfrågningar att få utveckla området med bostäder gällande kvarteret Gjutaren samt om-
rådet som omfattar den södra delen av Östanvindsgatan har inkommit till kommunen. Det 
finns också ett ökat behov av kommunal service i de centrala delarna av Kungsbacka i och 
med den stora utvecklingen och expansion som tätorten nu är inne i.
Kommunstyrelsen beslutade 2018-11-27 § 277 att ge kommunstyrelsens förvaltning i 
uppdrag att upprätta ett planprogram för området. Samråd av planprogramet genomfördes 
mellan 10 december 2019 - 21 januari 2020. 

Planeringsprocess
Planeringsprocessen regleras i Plan- och Bygglagen (SFS 2010:900) och innehåller flera ske-
den. Samråd sker av programförslaget där allmänheten, myndigheter, fastighetsägare med 
flera kan komma med synpunkter. Programförslaget bearbetas sedan innan det godkänns 
av Kommunstyrelsen och slutligen Kommunfullmäktige. Med planprogrammet som grund 
kan sedan en eller fler detaljplaner upprättas, som i sin tur ger ramarna för bygglov och byg-
gande. 

Planprogrammets inriktningar
Inriktningarna i kommunens arbete med programmet har varit följande:
•	 Skapa en stadsmässig stadsdel med bostäder, kommunal service, verksamheter och rekrea-

tionsområden som är attraktiv för alla åldersgrupper.
•	 Utveckla stråket längs Varlavägen och samtidigt minska dagens barriärer och koppla sam-

man områden. 
•	 Förbättra och tydliggöra stråk och mötesplatser. 
•	 Samordna och samla parkering. 
•	 Förstärka den gröna närvaron inom programområdet.  
•	 Studera lokalisering av kommersiell- och kommunal service. 
•	 Studera möjlighet för olika upplåtelse- och boendeformer inom programområdet.
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Innerstaden

Tidigare ställningstaganden
Gällande detaljplaner
Programområdet omfattas av två detaljplaner; K25 (antagen 1950) och T11 (antagen 1973) 
som reglerar markanvändningen i området till industri-, park-, bostads- och trafikändamål. 
Programområdet är markerat med svart figur på kartan nedan. Genomförandetiden för 
detaljplanen har löpt ut. 

Bakomliggande beslut och inriktningsdokument

Programarbetet grundar sig i ett antal handlingar och dokument som fastställts av politiken. 
Här läggs grunden till var och hur vi planerar. 

Kungsbacka Översiktsplan 2006
Kungsbacka stad är i översiktsplanen utpekad som utvecklingsområde i sin helhet. För mer 
detaljerade riktlinjer kring planerad utbyggnad hänvisas till den fördjupade översiktsplanen 
för Kungsbacka stad. 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsbacka stad 2009
Följande text är ett utklipp från den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad. 
Kvarteret Gjutaren och Liljan
Programområdet innehåller idag bland annat ett stenhuggeri och lokaler för diverse verksam-
heter. Området är cirka fyra hektar och ligger centralt med gångavstånd till Resecentrum, 
Kungsmässan och Innerstaden. Det finns plats för cirka 150 bostäder i området, som kan få 
karaktären av stad. Förutsättningar finns att bygga både bostäder och företag i fyra-fem vå-
ningar mot Varlavägen och något lägre i anslutning till de bostäder som redan finns i området. 
Marken är både kommunal och privat. Planeringen bedöms sätta igång år 2017-2019 då kom-
munen beräknar vara klar med några av de andra centrala och därmed krävande projekten. 
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Parker och natur
I den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad anges att en stad bör byggas så att den 
främjar fysisk aktivitet. Det ska finnas grönområden att röra sig i och emellan och gång- och 
cykelstråken ska vara säkra, trivsamma och sammanhängande. I de nya större bostadsområ-
dena bör det finnas tillgång till lek och idrott. Nya parker placeras nära områden för bostä-
der, service eller företag så att de kan vara en tillgång för boende eller de som arbetar.
Att vistas i parker och naturområden är bra för hälsan ur många aspekter. Undersökningar 
har till exempel visat att vistelse i park- och naturområden erbjuder effektiv rehabilitering 
för äldre, sjuka och handikappade. Många upplever att de får mer energi och återhämt-
ning genom att vara i naturen. Även ur ett barnperspektiv är det gynnsamt med tillgång till 
parker och naturområden då barn som leker mycket i naturen har visat sig vara mer kreativa 
i sina lekar, blir starkare och får en mer utvecklad motorik än barn som sällan är ute i skog 
och mark. Grönområdena ska därför ligga i nära anslutning till boendet. Ett annat mål är 
också att kunna promenera längre sträckor och ta sig till fots mellan de olika grönområdena. 
Därför bör stråk utvecklas och förstärkas. Det är viktigt att bebyggelsemiljön utformas med 
hänsyn till behovet av rekreation och att rekreationsområdena görs tillgängliga.

Trafikledsplan 
Trafikledsplanen för Kungsbacka, 2007, ingår i den Fördjupade Översiktsplanen för Kungs-
backa stad som beslutades 2009. I denna plan framgår det huvudnät av trafikleder som 
enligt prognoser behövs för Kungsbacka stads utveckling fram till 2020. I trafikledsplanen 
beskrivs Varlavägen som en trafikled inom staden. 

Trafiklederna har främst funktion för genomfartstrafik, som förbindelser mellan större vägar 
utanför staden och delar av staden samt för att förbinda stadsdelarna. Trafiklederna ska ha 
sådan kapacitet och utformning att de medger god framkomlighet och körkomfort. De ska 
vara av sådan kvalitet att de drar till sig trafik från andra vägar och gator. Korsningar med 
gång- och cykeltrafik bör som regel vara planskilda. 

Grönstrukturplan
Grönstrukturplanen för Kungsbacka (2007) ingår i den Fördjupade Översiktsplanen för 
Kungsbacka stad som beslutades 2009. Det gröna ska vara en integrerad del av staden. I 
Kungsbacka stad finns det till viss del brist på närliggande rekreationsområden för ”vardags-
rekreation” där man kan ta en kort promenad eller gå ut med hunden. 

Kommunfullmäktiges mål
Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är antagna av kommunfull-
mäktige, 2017. Målen har sin utgångspunkt i visionen som beskriver hur vi vill att samhället 
ska se ut år 2030. 
Målen är uppdelade i fem delar.
En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i
•	 I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, 

generationer och livsstilar.
•	 Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
•	 I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utby-

ten.
En hållbar utveckling och en hälsosam miljö
•	 Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
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•	 Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbar-
hetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- 
och klimatfrågor.

•	 Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.
Bästa företagsklimatet i Västsverige
•	 Kungsbacka är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
•	 I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och före-

tag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.
I Kungsbacka utvecklas vi hela livet
•	 Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
•	 I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Ett medskapande samhälle och öppen attityd
•	 I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medska-

pande i att utforma det goda livet.
•	 Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i 

kontakt med kommunen.
•	 Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.
•	 Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapade medarbe-

tare och ledare.

Mål för bostadsbyggande 2019-2023

I april 2019 beslutade Kommunfullmäktige att ändra sin målsättning för bostadsbyggandet 
till att omfatta planering för 500 nya bostäder per år under perioden 2019-2023.

Gång- och cykelstrategi
Kungsbackas gång- och cykelstrategi antogs av nämnden för Teknik den 17 maj 2017. Syftet 
med strategin är att beskriva fotgängare och cyklisters behov i transportsystemet och peka 
på åtgärder som krävs för att nå kommunens vision och mål. Det naturliga förstahandsvalet 
ska vara att ta sig fram till fots eller med cykel för resor inom tätorten.
Cykelnätet har delats upp i två kategorier; huvudnätet (det snabba) och lokalnätet (det till-
gängliga). Huvudnätet passerar idag programområdet på Varlavägens västra sida (som även 
är ett kommundelstråk), på båda sidor av Söderåleden, den norra sidan av Hantverksgatan 
och Skolgatan. Huvudnätet ska vara snabbt, säkert och med god framkomlighet. Komforten 
ska vara hög och vägarna ska vara utan onödiga hinder. Detta betyder att cyklister ska, där 
det är möjligt, separeras från fotgängare så att färre konflikter mellan de två transportslagen 
uppkommer. Korsningar med motorfordon ska minst vara fartdämpade till 40km/h eller 
vara planskilda. Driftmässigt prioriteras dessa stråk vid halkbekämpning och vid sandupp-
tagning på våren.
Lokalnätet är det uppsamlande nätet som kompletterar huvudnätet i våra bostadsområden. 
Fokus ligger på trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet och samspelet mellan fotgängare 
och cyklister är extra viktigt på detta nät. I strategin redovisas allmänna kvalitetskrav som 
gäller vid ny- eller ombyggnation.
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Parkeringsstrategi
Parkeringsstrategi för Kungsbacka Stad antogs av Kommunstyrelsen 2017-06-26. Parkering 
ska planeras på ett sätt att den möjliggör kombinationer av olika transportmedel. Parke-
ringsstrategin strävar efter att det ska vara en god tillgänglighet för alla trafikslag; bilister, 
cyklister, fotgängare och resenärer i kollektivtrafiken.
Parkeringsanläggningar ska kunna ha ett flexibelt användningssätt och planeras så att det 
finns ett samnyttjande av parkeringsplatser, där parkering för boende och kontor med fördel 
kan samnyttjas.
Cykel- och bilparkering ska vara väl avgränsande, funktionella vid full beläggning samt ha 
en god gestaltning även när de inte nyttjas fullt ut. För att göra cykling attraktivt ska cykel-
parkeringar vara väderskyddade och möjlighet att låsa fast cykeln ska finnas.
I Kungsbacka stad ska parkeringsregleringen medverka till att parkeringsplatserna nyttjas 
till tänkt ändamål. Det finns olika typer av parkering:
•	 Korttidsparkering är till för angöring (på- och avstigning, lastning och lossning) samt 

inköp eller korta ärenden
•	 Halvdagsparkering behövs för lite längre besök och ärenden till handel och service
•	 Heldagsparkering är aktuell vid arbetsplatser och pendelparkering
•	 Dygnsparkering behövs för parkering vid bostaden och resecentra

I Parkeringsstrategin redovisas fasta parkeringstal för cykel vid bostäder samt flexibla parke-
ringstal för bil vid bostäder och verksamheter. 

Figuren nedan redovisar parkeringstal för cykel och bil för bostäder samt verksamheter.
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Förutsättningar

Läge, areal och markägoförhållanden
Programområdet är cirka 4 hektar stort och beläget väster om Varlavägen och Kungsmässan, 
norr om Borgmästaregatan och Tingbergsvallen samt söder om södra Varla. Programområ-
det omfattar fastigheterna Gjutaren 1 och 2, Liljan 1 och 2, Kungsbacka 2:2 och 2:3 samt 
Varla s:24.
Fastighetsägare inom området är: Kungsbacka kommun, Riksbyggen samt Aranäs.

Markägoförhållanden inom programområdet.

Flygfoto från området från 1960, 1995 och 2018 som visar hur området förändrats över tid.
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Karta över programområdet som redovisar kvarteretns namn och nuvarande markanvändning.
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Ängsgatan
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Flygbild över programområde (gul figur) och dess omgivning.

Flygbild över programområdet och dess omgivning med småhusbebyggelsen i väster och Tingbergsvallen i söder.

Programområdets omgivning samt pågående planerings- och utbyggnadsområden.

Kvarteret Valand

Varlaskolan

Kungsmässan

Programområde



14  Planprogram Planprogram  15

1

2

3

4

5

7

6

9

8

Bebyggelseområden
Programområdet ligger i Varla mellan flerbostads-
husbebyggelse, områden med friliggande villor samt 
Tingbergets idrottsanläggningar. I öster ligger Kungs-
mässan, ett av regionens största köpcentrum. Sydost 
om programområdet växer kvarteret Valand fram som 
ska innehålla bostäder, kontor, handel och parkering. 
Öster om programområdet finns därmed ett mycket 
stort serviceutbud medan det i väster är fokus på främst 
bostäder. 
Ytorna inom programområdet är glest bebyggda med 
främst en- och tvåvånings handel- och verksamhets-
byggnader kantade med markparkering. Området 
inrymmer bland annat ett stenhuggeri med tillhörande 
upplag, två musikbutiker, en bilverkstad, en förskola, 
lokaler för kulturell verksamhet (Elektronen) med mera. 
Bebyggelsen är storskalig och sammankopplas av Indu-
strigatan som sträcker sig rakt igenom programområdet. 
I områdets nordvästra del ligger Liljans förskola, en 
envånings träbyggnad. I den norra delen, längs Östan-
vindsgatan, angränsar programområdet till flerbostads-
hus med hyresrätter som är uppförda i fyra våningar 
med stora grönytor mellan huskropparna. Intill bostads-
husen finns två tillhörande garagelängor.  

1. Bostäder vid Östanvindsgatan, södra Varla.

2. Stenhuggeriet.

3. Liljans förskola.
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5. Bilvårdsverksamhet längs Industrigatan.4.HRF Kungsbackas lokala kontor och Mekonomens 
verkstad i bakgrunden intill Borgmästaregatan.

6. Verksamhetsbyggnader längs Industrigatan. 7. Byggnad innehållandes blandade verksamheter.

8. Elektronen till höger i bild. 9. Stenhuggeriets fasad mot Varlavägen.

Inom programområdet bedrivs det idag flera mindre verksamheter av blandad karaktär. 
Exempel på verksamheter som bedrivs idag är ett stenhuggeri, bilverkstad/bilvård, musikaf-
färer, skolverksamheter, kulturverksamheter (Elektronen) och byggföretag.
Bebyggelsen är uppförda i en- och tvåvåningsvolymer med plåt, tegel, puts och träfasader 
vilket skapar en heterogen bebyggelse. 
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Grönområden och parker i Kungsbacka stad. Programområdet är orienterat bakom textrutan ”Fyren”.

Grönstruktur
Inom programområdet finns idag en grönyta och trädrad i den 
västra delen som avgränsar bebyggelsen inom kvarteret Liljan med 
befintligt bostadsområde i väster. Längs med Varlavägen finns en 
långsmal grönremsa med träd av varierande ålder. Söder om pro-
gramområdet ligger Tingbergsvallen samt en konstgräsplan. 
Vid bostadskvarteren längs med Östanvindsgatan finns gröna bo-
stadsgårdar. 

Trädrader
Varlavägen, öster om programområdet, kantas av träd. Trädraderna 
omfattas inte av något biotopskydd men de fyller en funktion som 
spridningskorridor för fåglar och insekter samt som luftrenare av 
partiklar från Varlavägens trafik. 

Grönt i närområdet
I programområdets närområde finns större grönområden som 
Varlaskogen i nordväst och Kungsbackaskogen i sydväst som båda 
ligger cirka 500 meter bort fågelvägen. Intill Tingbergshallen finns 
även en mindre skogsdunge. Vid kulturhuset Fyren, cirka 300 meter 
österut, finns en parkliknande miljö som är en välanvänd mötesplats 
för stadens invånare.  

Strandskydd
Programområdet omfattas inte av något strandskydd.

Grönytan i programområdets västra del.

Trädrad längs Varlavägen.
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Kartan visar ett utsnitt av sociotopkartan med frekvent använda stråk som har identifierats inom och i programområdets närhet.

Sociotopkarta för Kungsbacka stad. Visar de sociotopvärden och stråk som har identifierats i programområdets närhet.

Sociotopkartan för 
Kungsbacka stad visar 
en nulägesbild av män-
niskors användning och 
upplevelse av de platser 
och grönområden inom 
Kungsbacka stad som är 
tillgängliga för allmän-
heten. Användningen 
och upplevelserna av 
platserna redovisas i 
kartan genom så kallade 
sociotopvärden. I arbetet 
med sociotopkartan 
för Kungsbacka stad 
har begreppet sociotop 
definierats som ”plats för 
människors aktiviteter 
och upplevelser”.

Sociotopvärden

Sociotopkartan för Kungsbacka stad beskriver de sociotopvärden som har inventerats på kommunägd 
mark. I grönområdet i västra delen av programområdet förekommer sociotopvärdet bollsport. I närheten 
av programområdet finns sociotopvärden för lek, motion, promenad, evenemang, sällskapslek och utblick. 
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Markförhållanden

Förorenad mark
På fastigheten Gjutaren 1 fanns tidigare ett gjuteri som tillverkade aluminiumdetaljer. 
Anläggningen togs över av Boréns kabelfabrik som tillverkade kopparkabel och från nå-
gon gång på 70-talet har här varit bilverkstad. På Gjutaren 2 finns ett stenhuggeri och en 
maskinförmedling och på Kungsbacka 2:3 bedrevs från mitten av 60-talet till mitten av 
70-talet skrothantering och skrothandel. På fastigheten Liljan 1 finns en bilvårdsanläggning 
som sysslar med rostskyddsbehandling och på Liljan 2 har funnits åkeriverksamhet där man 
reparerat och servat egna bilar. 
Inom kvarteren har det bedrivits verksamhet under många år som kan ha gett upphov till 
föroreningar i mark och grundvatten. Föroreningar kopplade till tidigare verksamheter är 
främst metaller, olja och PAH:er. Rester av lösningsmedel kan inte heller uteslutas. I huvud-
sak kan man tänka sig att föroreningar främst förekommer i ytliga fyllnadsmassor som inte 
heller bör ha någon större mäktighet. Marken är plan och fyllnadsmassor underlagras av täta 
finkorniga jordarter. Spridningsförutsättningarna för föroreningar är därför begränsade.
I planprogramsskedet får man utgå från att området är mer eller mindre förorenat. Med 
tanke på den omfattande utbyggnad som det planeras för i området går det samtidigt inte se 
att föroreningssituationen skulle vara ett hinder för fortsatt exploatering. När det tas fram en 
eller flera detaljplaner för området kommer det vara nödvändigt att genomföra miljötekniska 
markundersökningar.

Radon
Programområdet är placerad inom lågriskområde för radon.  

Fornlämningar
Inga fornlämningar finns registrerade inom programområdet. 

Geotekniska förhållanden 
Inga geotekniska undersökningar har utförts inom programområdet men ett par geotekniska 
utlåtanden finns inför utbyggnader som gjorts vid stenhuggeriet. I ett utlåtande från Kon-
sultföretaget GF (1987-12-14) refereras till undersökningar gjorda för bostadsområdet norr 
om programområdet när det gäller geotekniska förhållanden. Under eventuella fyllnads-
massor finns torrskorpelera som underlagras av lera med trolig mäktighet av 15-20 meter. 
Laboratorieförsök visar att leran endast är svagt överkonsoliderad vilket innebär att endast 
mindre belastningar kan påföras utan att större sättningar uppträder.

Marken lutar svagt åt ost-sydost med en lutning av cirka 3 meter på 200 meter. I det nord-
östra hörnet är slänten brantare precis utanför programområdet där en gång- och cykelbana 
går i tunnel under Varlavägen. Lutningen är här ca 1:15. Det finns inga bergslänter i om-
rådet att ta hänsyn till och sammantaget bedöms stabiliteteten vara god och inte behöva 
utredas vidare under planprogramsarbetet.

Markens finkorniga jordlager gör att området klassificeras som lågriskområde med avseende 
på markradon.

Gator och trafik
Biltrafik
Kungsbacka kommun är huvudman för Industrigatan och Borgmästaregatan som båda har 
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Borgmästaregatan.

en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Programområdet har idag ingen genomfartstrafik då 
Industrigatan mynnar ut i en vändplats samt parkeringsyta. 
I områdets södra del används idag gång- och cykelbanan utmed Varlavägen som infart till 
ett antal verksamheter inom fastigheten Gjutaren 1. Detta behöver justeras i kommande 
planering av området då det är en trafiklösning som inte är acceptabel med hänsyn till tra-
fiksäkerhet.
Varlavägen, som är en välanvänd trafikled in till centrala Kungsbacka, ligger direkt öster om 
programområdet. Mätningar från 2014 visar att Varlavägen har en årsdygnstrafik (ÅDT) på 
cirka 15 100 fordon. Varlavägens hastighetsbegränsning är 30 km/h söder om cirkulationen 
vid Borgmästaregatan och 40 km/h norr om densamma.

Gång- och cykeltrafik

Det finns separata gång- och cykelvägar längs med Varlavägens västra sida och längs Öst-
anvindsgatans södra del som ingår i programområdet. Längs Borgmästaregatan och Indu-
strigatan sker cykling i blandtrafik och där finns det trottoar på båda sidor av gatorna. En 
gång- och cykelväg planeras att byggas utmed Borgmästaregatans norra sida utmed Kungs-
mässan. Det är idag en saknad länk som kommer förstärka kopplingen ner mot stationen för 
fotgängare och cyklister.

Gång- och cykelbanan längs med Varlavägen ingår i huvudvägnätet för cykel som i gång- 
och cykelstrategin definieras som det snabba cykelnätet. Mellan 2014-2017 har det gjorts 
mätningar för antalet cyklister längs Varlavägen på en fast mätpunkt på cykelbanan där 
antalet cyklister varit omkring 110 000 cyklister/år.

Parkering
Idag sker parkering för respektive verksamhet inom den egna fastigheten. I Industrigatans 
norra del finns en allmän markparkering med cirka 30 parkeringsplatser. Till viss del sker 
även parkering längs Industrigatan. 

Vid arrangemang vid Tingbergsvallen/Tingbergshallen kan det uppstå parkeringsproblem i 
området då det finns ett underskott av parkering för ändamålet inom den egna fastigheten.

Kollektivtrafik
Programområdet ligger i nära anslutning till Kungsbacka resecentrum med bussterminal 
och tågstation, en sträcka på cirka 500 meter. Hållplatsen Varlaskolan ligger söder om 
programområdet längs Varlavägen. Här stannar fem busslinjer som kör mot Onsala, Vallda, 
Särö och Kullavik. Alla busslinjer har koppling till Kungsbacka station.  

Industrigatan.
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Kommersiell och kommunal service
Utbildningslokaler
Inom programområdet (svart cirkel på kartan nedan) finns idag Liljans förskola som består 
av tre avdelningar. Förskolan har ett tidsbegränsat bygglov som går ut september 2022 och 
som inte är möjligt att förlänga. I programområdets närhet finns flertalet förskolor (blå figu-
rer på kartan nedan). Ett antal grundskolor (gröna figuer på kartan nedan) finns i närområ-
det. Söder om programområdet ligger Varlaskolan (åk 6-9) och väster om programområdet 
ligger Tingbergsskolan (åk F-5). I programområdets närhet finns även flertalet gymnasiesko-
lor (röda figurer), bland annat Elof Lindälv och Drottning Blankas gymnasium.  
Under de kommande tio åren planeras det för cirka 3 000 nya bostäder i Kungsbacka tätort. 
Detta i kombination med att det finns utbildningslokaler i paviljonger vars tillfälliga bygglov 
löper ut de kommande åren innebär att det kommer bli ett kraftigt underskott av skolplatser 
från förskola upp till årskurs 9 i centrala Kungsbacka på sikt. 

Äldreboende
Inom 1,5 kilometer finns det tre äldreboenden.

Kulturella verksamheter
Elektronen ligger inom programområdet och är en kulturell mötesplats för alla åldrar. Här 
finns bland annat ateljé, media- och musikstudio, replokaler, loge, dj-rum samt möteslokaler.
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Näringsliv och handel

Programområdet ligger centralt i Kungsbacka stad med närhet till innerstaden och köpcen-
trumet Kungsmässan. Här finns ett mycket stort utbud av butiker, service och restauranger. 

Inom programområdet finns blandade verksamheter i form av bilvårdsanläggningar och 
musikaffärer med mera. 

Teknisk försörjning
Dagvatten
Programområdet är idag bebyggt med verksamhetslokaler och mindre industrier och är till 
största delen hårdgjort. Området är kopplat till det kommunala dagvattensystemet via led-
ningar i lokalgatan, samt i kringliggande vägnät. 
Området bedöms inte ha några instängda områden. Kungsbackaåns vattennivåer vid 100- 
och 200-årsflöden riskerar att dämma uppåt i ledningsnätet och på det sättet påverka områ-
det. 
Området bedöms inte ha några instängda områden idag men vid en exploatering ska detta 
säkras. Lägsta golvhöjd ska anpassas för att skydda byggnader från skador vid skyfall och yt-
liga rinnvägar finnas där tillfälligt stora flöden kan avledas. Erforderlig rening och fördröj-
ning ska ske på respektive fastighet. Vid anläggning av gemensamma dagvattenlösningar för 
området ska dessa ligga på allmän plats. 
Då området planläggs ska dagvattenhanteringen ses över och anpassas efter gällande policy. 
Lokalt omhändertagande ska ske i så stor utsträckning som möjligt och målsättningen är att 
inte öka mängden dagvatten från området. Det allmänna dagvattensystemet inom området 
kan behöva dimensioneras upp och alla fastigheter ska anslutas. 
En dagvattenutredning för området görs lämpligen i ett senare skede av planprocessen, 
där lösningsförslag kan anpassas till nya förutsättningar inom området så som erforderlig 
renings- och fördröjningsgrad, framtida byggnation, fastighetsindelning och fördelning av 
allmän plats och kvartersmark.

Vatten och avlopp
Hela programområdet ligger inom kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Brandvattenförsörjning

Brandposter placeras ut i samråd med Räddningstjänsten. 

Fjärrvärme
Fjärrvärme finns utbyggt i området

El. tele och bredband
Programområdet är anslutet till el, tele och bredbandnät.

Avfall
Inom programområdet finns det idag en återvinningsstation.



22  Planprogram Planprogram  23

Hälsa och säkerhet
Buller
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör buller från spårtra-
fik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. Samma värden gäller för bostadsbyggnader om högst 
35 kvadratmeter men ekvivalentnivån vid fasad är istället 65 dBA.
Riktvärdena inomhus kan klaras med fasader inklusive fönster utformade med hänsyn till 
ljudnivåkraven i Boverkets Byggregler (BBR). 
För verksamheter finns bara riktvärden inomhus. Förutsatt standardfönster överskrids dessa 
vid fasader där ekvivalenta ljudnivån är högre än 65 dBA och maximala ljudnivån högre än 
80 dBA utan särskilda bullerskyddsåtgärder. 
Trafiken från Varlavägen innebär att programområdet idag är delvis bullerstört. En bullerut-
redning kommer tas fram i detaljplaneskedet för projektet.

Farligt gods
Programområdet angränsar inte till en transportled för farligt gods. 

Risk för översvämning/skred
Kungsbacka och Kungsbackaån är utpekat som ett av 25 områden i Sverige med betydande 
översvämningsrisk. Det har lett till att myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) genomför översvämningskarteringar och en uppdaterad kartering för Kungsbackaån 
publicerades under våren 2019. Beräkningssektioner i höjd med aktuellt programområde 
visar att vattennivån vid ett klimatanpassat 100-årsflöde och 200-årsflöde som högst ligger 
på +2.7 meter. Nivån vid beräknat högsta flöde är +3.4 meter. 
Programområdet och dess tillfartsvägar klarar översvämningsnivåer som beräknas kunna 
inträffa med återkomsttiden 200 år i slutet av seklet. Programområdets sydöstra hörn och 
tillfartsvägarna påverkas om vattennivån skulle bli så hög som för beräknat högsta flöde. En 
ny tillfart i norra änden av programområdet skulle säkerställa tillgängligheten även utifrån 
det scenariot. Sammantaget bedöms området vara lämpligt för planerad markanvändning 
med avseende på översvämningsrisk utan att vidta några skyddsåtgärder.

Räddningstjänsten
Räddningstjänstens behov och krav ska uppfyllas i och med en utveckling av området. Detta 
studeras mer i detalj i detaljplaneskedet.
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Social hållbarhet - nulägesanalys
Mångfald
Området innehåller flertalet verksamheter av en brokig skara som exempelvis förskola, 
bilverkstäder och arbetsplatser men saknar i nuläget bostäder. I direkt angränsning finns ett 
villaområde i väster och ett flerbostadshus i norr. Det finns tydliga gränser och stora kon-
traster avseende karaktär, utformning och upplåtelseform mellan de olika bostadsområdena 
som omringar programområdet och verksamhetsområdet.

Vardagsliv
Området har mycket tillfälliga besökare under dagtid då det finns både förskola, arbetsplat-
ser, kulturell verksamhet (Elektronen), bilverkstäder, musikaffärer och arbetsplatser inom 
området. I områdets närhet finns det stora handels- och idrottsområden som främst lockar 
en yngre publik. Grönområden – utan större kvaliteter - finns inom programområdet.

Trygghet
Området har mycket människor i rörelse under dagtid men på kvällar och helger upplevs 
området som otryggt då majoriteten av verksamheterna är stängda. Hela området upplevs 
mer eller mindre som en baksida med inhägnade tomter, stora lagerbyggnader, slutna fasader 
med mera. Det saknas ”ögon på platsen” idag då det inte finns några bostäder inom området. 
Det upplevs som otryggt att passera igenom området då det finns flera mörka, instängda och 
ödsliga ytor. Även Varlavägens cykelbana intill programområdet kan upplevas som otryggt 
när mörkret faller in då området upplevs som barriär som skär av bostadsområdena i norr 
med centrum. Trots att programområdet inte är särskilt stort upplevs det vara svårorienterat. 

Mobilitet
Området ligger bra till med närhet till busshållplats och tågstationen som det är gång- och 
cykelavstånd till. Då området ligger centralt i Kungsbacka finns goda förutsättningar att 
nyttja utbudet av handel, rekreation och kommunal service med enkla medel, dock är det 
lättast att nå med bilen. 
Däremot finns det stora brister gällande stråk och kopplingar för fotgängare och cyklister 
mellan områden och då främst mot söder samt på den västra sidan av Borgmästaregatan. 
Flera inhägnader inom programområdet försvårar även rörelsemönstret och orienteringen 
för fotgängare och cyklister och det är otydligt om förskolegården får användas under 
kvällstid och på helger. Det finns även en avsaknad av större ytor för cykelparkering vid 
befintliga målpunkter.

Samvaro
Frånsett Elektronen så saknas det självklara mötesplatser i området. Grönytan i väster är en 
tillgång men känns både anonym och otillgänglig trots att den är offentlig.
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Programförslag
Sammanfattning
Planprogrammet föreslår en utveckling där nuvarande verksamhetsområde omvandlas till 
blandad stadsbebyggelse. Området kommer att kompletteras med det som saknas i området 
idag såsom bostäder, utbildningslokaler och en kvalitativ grönstruktur där kopplingar stärks 
mellan Varla i norr och innerstaden i söder. Mängden utbildningslokaler kommer utvecklas 
med en ny F-5 skola samt en större förskola. 
Programområdet ligger centralt i Kungsbacka stad med närhet till stationen, innerstaden 
och Kungsmässan. Med tydliga och trygga kopplingar kan denna stadsdel bättre knyta ihop 
centrum och tillskapa miljöer som kan komplettera utbudet i Kungsbacka vad gäller stads-
mässig bebyggelse. 
Programmets intentioner ska följas i efterföljande detaljplan/er. Programmet visar på en 
färdig utbyggnad av cirka 300 bostäder, vilket ger ett tillskott av cirka 600 invånare centralt 
i Kungsbacka. Utöver bostäder kommer även en ny skola (F-5) och större förskola planeras.

Illustrationsplan över programområdet som visar en möjlig utbyggnad av området. Mörkgrå figurer illustrerar befintliga hus 
(bild: ABAKO Arkitektkontor)..
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Programkarta
Teckenförklaring
  
  Grönområde

  Utvecklingsområde, utbildningslokaler

  Utvecklingsområde, blandad stadsbebyggelse   
  med fokus på bostäder.

  Programområde

  Ny dragning Industrigatan (ungefärligt läge)
 
  Nya gång- och cykelstråk

   III, VI  Högsta antal våningar på ny bebyggelse

III

III

VI

VI

VI

1

2

3

4

5

a
d

b

c

Industrigatan - justerad dragning

Borgmästaregatan

1. Bostadskvarter, småhus i upp till tre våningar.
2-4. Bostadskvarter, flerbostadshus i upp till sex 
våningar. 
5. Utbildningslokaler (förskola, skola, idrotts-
hall). Byggnader i upp till tre våningar föreslås 
att placeras mot Industrigatan och Borgmästare-
gatan.

a. Ny gång- och cykelväg genom parkområdet.
b. Flytt av befintlig gång- och cykelväg.
c. Ny koppling för gång- och cykel mot Kungs-
mässan.
d. Ny gång- och cykelbana längs Industrigatan.
e. Förbättring för gång- och cykel längs Borg-
mästaregatan.

e
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Stadsbyggnadsprinciper
Kvartersstadens struktur, som har sitt centrum i den gamla innerstadskärnan, fortsätter 
genom stadsdelen Valand. Gjutaren och Liljan ansluter till detta område och bör få en kvar-
tersstruktur i liknande skala, cirka 4 st bostadskvarter.
Kvarteren avgränsar det idag relativt öppna gaturummet mot Kungsmässan i öster vilket 
ger en ökad stadsmässighet. Tvärkopplingar blir viktiga för goda möjligheter för gående och 
cyklande att ta sig mellan stadsdelarna och även till den närbelägna tågstationen.
En bebyggelse som högst blir sex våningar mot Varlavägen som sedan trappas ned västerut 
mot Industrigatan för att möta den lägre skalan i bebyggelsen i väster. Byggnaderna mot 
Varlavägen ska vara utformade med god detaljering och variation i fönstersättning och andra 
fasadelement, så som balkonger eller franska balkonger eller burspråk. Dessa fasader bör kläs 
i tegel eller puts. Bottenvåningen ges med fördel en högre takhöjd och annan markering i 
fasad för bättre stadsmässig karaktär. Det är viktigt att dessa fasader inte upplevs som en 
baksida och alltför slutna.
Den gröna remsan med gång och cykelstråk i öst mynnar ut i söder i en mindre platsbild-
ning alternativt avskuret hörn likt det nordöstra hörnet på kvarteret Valand. Detta ger möj-
lighet för liv och rörelse då det är viktigt med någon form av verksamhet i detta läge. Hörnet 
Borgmästaregatan, Varlavägen ska utformas med omsorg. 
Det är viktigt att den gröna strukturen tas om hand och tillför området möjlighet till 
rekreation och lummig grönska. Bostadsgårdarna ska möjliggöra för en god utevistelse och 
växtlighet. Det smala parkstråket i väst växer in i skolans gröna friytor vilka är möjliga för 
alla att använda efter skoldagens slut.
Avlämningszonen i söder för skolan ska utformas med stadsmässiga kvaliteter så som träd-
plantering och varierade ytskikt med plattläggning.
Studier gällande mötet med befintlig bebyggelse är viktiga och kommer att studeras mer 
noggrant i kommande detaljplaner.
Totalt bedöms programområdet att innehålla cirka 300 bostäder i blandade boende- och 
upplåtelseformer.
 

Illustrationsplan över programområdet som visar en möjlig utbyggnad av området (bild: ABAKO Arkitektkontor).. 
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Volymstudie över programområdet som visar en möjlig utbyggnad, sett från söder (bild: ABAKO Arkitektkontor).

Volymstudie över programområdet som visar en möjlig utbyggnad, sett från nordväst (bild: ABAKO Arkitektkontor)..
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Kommunal- och kommersiell service
Utbildningslokaler
Planprogrammet möjliggör för utbildningslokaler i form av förskola och grundskola i om-
rådets västra del som angränsar till befintlig grönyta och villabebyggelse längs Ängsgatan. 
I nuläget har en bedömning gjorts att det finns ett behov av skola för cirka 500 elever (F-6)
samt en förskola för 120 barn. Förskolan föreslås få en separat uteyta som är inhägnad om 
cirka 3600 kvadratmeter. Friyta för skolan beräknas bli cirka 8750 kvadratmeter. En grund-
tanke är att skolans uteytor kan användas som rekreationsområde för allmänheten när skola 
och förskola är stängd. 

Utbildningslokaler som samnyttjas är slöjdlokaler, bild, musik, idrottssal, matsal föreslås 
nyttjas för andra behov efter skoltid. 

Social omsorg
Programmet pekar inte ut specifika ytor för bostäder med särskild service, trygghetsboende 
eller äldreboende. Vid behov bör möjligheten att integrera dessa funktioner i tillkommande 
bebyggelse följa samma struktur och krav som annan kompletterande bebyggelse.

Kommersiell service

För att skapa en levande stadsdel med fler människor i rörelse möjliggörs det för verksamhe-
ter och lokaler för kommersiell service i bottenvåningarna, främst i närheten av korsningen 
Varlavägen och Borgmästaregatan. 

Trafik
Programförslaget innebär att Industrigatan fortsatt kommer vara huvudgatan i området som 
matar in trafiken i området till utbildningslokalerna samt bostäderna. Industrigatan kom-
mer, likt idag, mynna ut i en vändplats längst i norr.
Tvärstråk kommer att skapas i öster från Industrigatan för att säkra tillgängligheten för 
boende och besökare till de föreslagna bostadskvarteren. Tvärstråken föreslås mynna ut i 
vändplaner alternativt enkelriktade parallellgator med rundkörning runt kvarteren.
Borgmästaregatans sektion kommer ses över och förbättras rent trafikmässigt med åtgär-
der för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter. Bland annat kommer en översyn göras av 
trottoarer och möjlighet att cykla längs längs gatan i ett led att skapa en bättre och säkrare 
trafikmiljö i form av nya gång- och cykelvägar på båda sidor om Borgmästaregatan.

Föreslagen gatusektion, 
Borgmästaregatan.

Föreslagen gatusektion, 
Industrigatan.

Föreslagen gatusektion, 
tvärstråken
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Gång- och cykeltrafik

Möjligheterna för fotgängare och cyklister kommer förbättras längs Industrigatan då en 
gång- och cykelväg föreslås på gatans västra sida samt en trottoar föreslås på den östra sidan. 
Tvärstråken föreslås att få trottoar på båda sidor av gatan.
En ny gång- och cykelväg föreslås i parkområdet i programmets västra del som kommer 
binda samman de gång- och cykelvägar som idag finns vid Östanvindsgatan och söderut 
mot Borgmästaregatan vidare ned mot innerstaden.
Befintlig gång- och cykelväg intill flerbostadshusen vid Östanvindsgatan föreslås flyttas 
några meter norrut för att göra plats för den föreslagen bebyggelsen. 

Kollektivtrafik

I nuläget föreslås inga förändringar avseende kollektivtrafiken i området. Närheten till 
busshållplats (”Varlaskolan”) och Kungsbacka station skapar stora möjligheter för boende, 
besökare och verksamma i området att använda hållbara transportmedel.

Parkering
Gällande parkeringsstrategi för Kungsbackas centrum ska följas och för programmet har 
0,8 p-platser/bostad (inklusive besöksparkering) ansetts vara realistiskt att utgå ifrån sett till 
programområdets läge.
Parkering för flerbostadshusen föreslås att ske i halvt nedgrävda/nedgrävda parkeringsgarage 
under bostadsgårdarna samt till viss del som markparkering i områdets nordöstra del. För de 
föreslagna småhusen i områdets nordvästra del föreslås markparkering. 
Parkering för utbildningslokalerna föreslås ske i garage under byggnaden samt som mark-
parkering söder om byggnaden. En angöringszon med korttidsparkering samt en hämta- 
och lämna zon föreslås i direkt anslutning till byggnadens södra sida. Parkeringen under 
utbildningsbyggnaden ska även kunna nyttjas för de närliggande idrottsanläggningarna, 
Tingbergshallen, Tingbergsvallen samt konstgräsplanen och ska därför vara öppen och 
tillgänglig för allmänheten kvällar och helger.
Parkering kommer även vara möjlig i form av kantparkering längs gatorna i området. I nulä-
get föreslås inga parkeringshus i området.

Cykel

Gällande parkeringsstrategi för Kungsbackas centrum ska följas. 

Grönstruktur
För att skapa goda miljöer för utevistelse är det viktigt att förstärka och utveckla den befint-
liga grönstruktur som finns inom programområdet samt att även skapa goda förutsättningar 
för ny växtlighet i kommande gatumiljöer, på skol-och förskolegård samt på de privata 
bostadsgårdarna. 
Varlavägen är ett prioriterat stråk och är identifierad som en av Kungsbackas entréleder. 
Vägen är en del i projektet ”Stadens entréer” som är ett följduppdrag från den fördjupade 
översiktsplanen för Kungsbacka stad. I höjd med Kv Gjutaren och Liljan ska Varlavägen ge 
en upplevelse av stadsmässighet. I detta ingår bland annat att bevara den nyligen planterade 
ensidiga trädallén längs med Varlavägens västra sida. 



30  Planprogram Planprogram  31

Teknisk försörjning
Tekniska anläggningar

Tekniska anläggningar ska gestaltas på ett sådant sätt att de bidrar till stadsmiljön. Detta 
innebär att höga krav ställs på utformning av den enskilda byggnaden och att placering 
av dessa byggnader noga måste studeras för att i största möjliga mån tillföra kvaliteter till 
området. 

Dagvatten 
Området bedöms inte ha några instängda områden idag men vid en exploatering ska detta 
säkras. Lägsta golvhöjd ska anpassas för att skydda byggnader från skador vid skyfall och yt-
liga rinnvägar finnas där tillfälligt stora flöden kan avledas. Erforderlig rening och fördröj-
ning ska ske på respektive fastighet. Vid anläggning av gemensamma dagvattenlösningar för 
området ska dessa ligga på allmän plats. 
Då området planläggs ska dagvattenhanteringen ses över och anpassas efter gällande policy. 
Lokalt omhändertagande ska ske i så stor utsträckning som möjligt och målsättningen är att 
inte öka mängden dagvatten från området. Det allmänna dagvattensystemet inom området 
kan behöva dimensioneras upp och alla fastigheter ska anslutas. 
En dagvattenutredning för området görs lämpligen i ett senare skede av planprocessen, 
där lösningsförslag kan anpassas till nya förutsättningar inom området så som erforderlig 
renings- och fördröjningsgrad, framtida byggnation, fastighetsindelning och fördelning av 
allmän plats och kvartersmark. 

Vatten och spillvatten

Vid ny fastighetsindelning ska de tillkommande fastigheterna anslutas till kommunalt VA. 
Kommunen tillhandahåller en förbindelsepunkt per fastighet för spill- respektive dricksvat-
ten. Önskas fler serviser bekostas detta av fastighetsägaren. 

Brandvattenförsörjning
Brandposter placeras ut i samråd med Räddningstjänsten.

Fjärrvärme
Statkraft har fjärrvärmeledningar inom programområdet och den nya bebyggelsen, både 
bostäder och utbildningslokaler, kommer att anslutas till fjärrvärmenätet från befintliga 
ledningar i Borgmästaregatan och längs med Varlavägen.

Tele, bredband och fiber
Befintlig ledning i Industrigatan behöver flyttas till Industrigatans nya läge. Ny bebyggelse 
kommer sedan att kopplas på nätet vid byggnation. 

Avfall
Erforderliga utrymmen för källsortering av sopor ska finnas inomhus och utomhus. Sop-
hanteringen ska ske med största hänsyn till miljön samt återvinning av energi och material. 
Utformningen ska se enligt Handbok för avfallsutrymmen, Avfall Sverige, 2009. Miljöhus/
miljörum kommer placeras strategiskt för att uppfylla tillgänglighetskraven för boende, 
verksamma samt renhållningsarbetare.
Den befintliga återvinningsstationen som ligger i programområdets sydvästra del föreslås 
att flyttas. En pågående lokaliseringsutredning för återvinningsstationen pågår då en flytt 
av den skapar större flexibilitet för utbildningsverksamheternas utformning av byggnad och 
skolgård samt för grönytans utformning.
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Markförhållanden

Förorenad mark
En markmiljöutredning ska tas fram i samband med kommande detaljplanearbete som 
bland annat kommer att lyfta åtgärdsförslag och rekommendationer för ny bebyggelse. 

Geotekniska förhållanden

En detaljerad geoteknisk utredning ska göras i samband med kommande detaljplanearbete 
som bland annat kommer att lyfta åtgärdsförslag och rekommendationer för grundläggning 
med mera för ny bebyggelse. 

Hälsa och säkerhet
Buller 

En bullerutredning kommer tas fram i detaljplaneskedet. Ny bebyggelse ska uppfylla gäl-
lande riktlinjer för trafikbuller. 

Skydd mot höga vattenstånd

Inga skyddsåtgärder bedöms behövas vid en utveckling av området.
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Konsekvenser
Nollalternativ
Om projektet inte genomförs kommer området fortsatt att vara  ett centralt verksamhets-
område med småindustrier som skapar barriärer i stadsbilden och mellan befintliga bostads-
områden och stadskärnan. Området kommer fortfarande upplevas otryggt då få människor 
rör sig i området under kvälls- och nattetid. Det kommer även fortsättningsvis vara ett 
underskott i de centrala delarna av Kungsbacka gällande utbildningslokaler vilket kommer 
innebära ett ökat tryck på närliggande skolor och förskolor.

Ekologiska konsekvenser
Med stöd av befintligt underlag så har en undersökning genomförts för att ta reda på om 
förslaget kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Syftet är att integrera miljö-
aspekter i planprogrammet så att en hållbar utveckling främjas.

Kommunen ska göra sin bedömning enligt de kriterier som anges i bilaga 4 till förordningen 
om miljökonsekvensbeskrivningar. Sammanfattningsvis så har undersökningen visat att 
planprogrammet inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. Däremot avses 
rekommendationerna i dagvattenutredningen och markmiljöutredningen i huvudsak följas. 
Kommunens ställningstagande grundar sig på bedömningen att ett genomförande av plan-
programmet:

•	inte	påverkar	något	Natura	2000-område	och	därmed	inte	kräver	tillstånd	enligt		 	
miljöbalken 7 kap. 28 §.

•	inte	anger	förutsättningar	för	kommande	verksamheter	eller	åtgärder	som	kräver		 	
tillstånd enligt MKB-förordningen (1998:905) 3 § och bilaga 3. 

•	inte	bedöms	negativt	påverka	möjligheterna	att	uppfylla	nationella	och	regionala		 	
miljömål.

•	inte	bedöms	ge	upphov	till	en	betydande	miljöpåverkan	på	biologisk	mångfald,			 	
landskap, fornlämningar, vatten etcetera.

•	inte	ger	upphov	till	betydande	risker	för	människors	hälsa	eller	för	miljön.

•	inte	bidrar	till	att	några	miljökvalitetsnormer	överskrids.

•	inte	påtagligt	påverkar	några	områden	eller	natur	som	har	erkänd	nationell	eller		 	
internationell skyddsstatus.

Kommunen gör den sammanvägda bedömningen att det aktuella planprogrammet inte 
bedöms kunna ge upphov till betydande miljöpåverkan (som avses i miljöbedömningsförord-
ningen SFS 2017:966 och miljöbalkens 6 kap). Motivet till ställningstagandet grundas på 
ovanstående beskrivning samt aktuellt underlagsmaterial. Någon miljökonsekvensbeskriv-
ning, enligt 4 kap 34§ PBL behöver därför inte upprättas.

Ställningstagandet gäller för planprogrammet och nya ställningstaganden kommer att tas 
för fortsatta detaljplaner.
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Natur, kulturmiljö & rekreation
Utöver parkstråket i den västra delen av programområdet så består området främst av hård-
gjorda ytor, verksamheter och körytor. Den befintliga parken nyttjas främst av närboende 
för rekreation.

När programområdet omvandlas till boendemiljöer så kommer den totala arealen av hård-
gjorda ytor inom programområdet att minska till förmån för innergårdar och parkmiljöer.

Vattenförhållanden
Dagvattnet från området kommer att avledas till Kungsbackaån som har sitt utlopp i 
Kungsbackafjorden. Planerad omvandling i området bidrar med mer grönska och färre 
verksamheter i området vilket är positivt sett till de eventuella föroreningarna som dagvatt-
net för med sig till recipienten. Den planerade utbyggnaden kan därför bidra till att Kungs-
backaån får ett mindre belastat vatten, vilket i sin tur gynnar den biologiska mångfalden i 
vattendraget.

Miljökvalitetsnormer för luft, 5 kap miljöbalken
Kungsbacka kommun är medlem i Göteborgsregionens Luftvårdsförbund och i förbundets 
regi så sker det både mätningar och beräkningar av luftkvaliteten i Kungsbacka. Den senaste 
mätningen av partiklar (PM10) och kvävedioxider skedde 2012 utanför Varlaskolan strax 
söder om aktuellt programområdet. Luftkvalitetsmätningarna vid Varlaskolan visar att hal-
terna av kvävedioxider och partiklar generellt är låga i Kungsbacka tätort. 

Vid framtagandet av detaljplanen för kvarteret Valand, omedelbart sydost om aktuellt pro-
gramområde, togs en fördjupad luftmiljöutredning fram för att titta på hur högre bebyggelse 
längs Varlavägen påverkar luftkvaliteten. Slutsatsen i denna utredning är att en högre samt 
sluten bebyggelse inte leder till en försämring av luftkvaliteten för boende. 

Vad avser halter av kvävedioxid sker erfarenhetsmässigt en viss minskning över tiden, 
till följd av den bättre reningsteknik som successivt införs i bilparken och som sänker de 
genomsnittliga emissionerna av kväveoxider från fordonen. Vad gäller partiklar orsakas 
partikelhalten till stor del av uppvirvlade partiklar från vägbanan. Om inga förändringar 
sker av lagstiftningen beträffande dubbdäcksanvändning får man räkna med en viss, mindre 
höjning av partikelhalterna.

Men med hänvisning till den låga bakgrundsbelastning så bedömer kommunen att det inte 
finns någon risk att miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i en överskådlig framtid, även 
om gaturummet sluts något genom föreslagen bebyggelse.

Miljökvalitetsnormer för yt-och grundvatten, 5 kap miljöbalken
Enligt 5 kap 1 § miljöbalken får regeringen för vissa geografiska områden eller för hela 
landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det 
behövs för att varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på 
eller olägenheter för människors hälsa eller miljön (miljökvalitetsnormer). 

Dagvattnet från området kommer att ledas till Kungsbackaån som har sitt utlopp i Kungs-
backafjorden. Både Kungsbackaån och den slutliga recipienten Inre Kungsbackafjorden är 
vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer enligt EU:s ramdirektiv för vat-
ten. Enligt vattenmyndighetens bedömning av vattenkvaliteten har Kungsbackaån måttlig 
ekologisk status, medan slutrecipienten Inre Kungsbackafjorden har otillfredsställande 
ekologisk status. Målet är dock att god ekologisk status kan uppnås till 2027. Det anses som 
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ekonomiskt orimligt och/eller tekniskt omöjligt att vidta de åtgärder som skulle krävas för 
att uppnå god ekologisk status 2021. En av de främsta orsakerna till att miljökvalitetsnor-
merna inte uppfylls i såväl Kungsbackaån som i Inre Kungsbackafjorden är övergödning på 
grund av en betydande påverkan från källor som jord- och skogsbruk samt enskilda avlopp. 
När det gäller Kungsbackafjorden är dessutom statusen för bottenfauna otillfredsställande 
vilket eventuellt kan bero på syrebrist till följd av hög organisk belastning.

Planerad utbyggnad bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet i Kungs-
backaån och Kungsbackafjorden negativt under förutsättning att dagvattnet omhändertas 
och renas lokalt. Planerad omvandling i området bidrar med mer grönska och färre verk-
samheter i området vilket är positivt sett till de eventuella föroreningarna som dagvattnet 
för med sig till recipienten. Den planerade utbyggnaden kan därför bidra till att den ekolo-
giska statusen i både Kungsbackaån och Kungsbackafjorden förbättras.

Påverkan på Natura 2000
Slutrecipient för dagvattnet från programområdet är Natura 2000-området Kungsback-
afjorden. Kungsbackafjorden har höga biologiska värden. Kungsbackafjorden är påverkad av 
bland annat kväve och fosfor. Men med en god dagvattenhantering så bedöms inte Natura 
2000-området att påverkas negativt av programmets genomförande. Den planerade utbygg-
naden kan till och med bidra till en mindre belastning på Kungsbackafjorden.

Markmiljö
Inför detaljplanearbetet behöver vidare undersökningar, som kompletteras med jordprover 
och analyser, genomföras för att ännu tydligare avgränsa föroreningarna och hur de ska 
saneras. Innan området börjar bebyggas kommer saneringen säkerställa att inga föroreningar 
riskerar att påverka människor eller närliggande vattendrag. En utbyggnad av området bi-
drar därmed till mindre föroreningar. 

Ekonomiska konsekvenser
Se under avsnittet ”Genomförandebeskrivning” längre ned i dokumentet.

Sociala konsekvenser
Barnkonsekvenser

Förslaget innebär förbättrade möjligheter för barn att röra sig över stora delar av program-
området och på ett enklare och tryggare sätt kunna ta sig till sina målpunkter, även utanför 
programområdet. Varlavägen kommer fortsatt vara en barriär i områdets närhet på grund 
av dess bredd och stora trafikmängder. Utformningen av lokalgator samt utbyggnad av 
gång- och cykelstråk inom området kommer medföra att gång- och cykeltrafiken inom och i 
anslutning till området förbättras.

Programförslaget innehåller möjlighet att bygga en ny skola och förskola. Till dessa plat-
ser ska gena och säkra skolvägar skapas som är viktiga att jobba vidare med i den fortsatta 
planeringen av området.  

Mångfald

Det är av stor vikt att bostäder i blandade upplåtelseformer och storlekar skapas inom om-
rådet. Området bör få en stadslik karaktär där flera olika funktioner som kommunal- och 
kommersiell service, kontor och kulturella aktiviteter behöver ta plats. Exempel kan vara 
skolor, bageri, gym, lokaler för kulturell verksamhet (likt Elektronen) med mera. Det är vik-
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tigt att det skapas aktiva fasader längs med Varlavägen då mycket människor kommer röra 
sig i och längs med området.

Använd utbildningslokalerna, idrottshallen och skolgårdarna även under kvällar och helger 
genom exempelvis vuxenutbildning, föreningsliv. Hägna inte in skolgården utan gör den 
tillgänglig som en mötesplats för de yngre även när skolan är stängd. Behåll kultur- och 
föreningslivet inom området eller i områdets närhet.

Vardagsliv
En blandning av bostäder, skola och kommersiella verksamheter kommer leda till att en 
bredare målgrupp rör sig i området. Nya mötesplatser i området kan även skapas genom att 
exempelvis öppna upp skolans lokaler och gårdar under kvällar och helger, utveckla gröny-
tan till ett parkområde och använda taken till exempelvis en takbar. 
Det är av stor vikt att utveckla de gröna inslagen samt att skapa spännande och variations-
rika stråk och gatumiljöer som kopplar ihop staden och som på så vis kan locka människor 
till att röra sig i området. 

Trygghet

En blandning av funktioner kommer innebära fler människor i rörelse även under kvällstid 
och på helger och bostäderna kommer öka den upplevda tryggheten med fler ögon på platsen 
dygnet runt, året runt. Använd skoltomten även under kvällar och helger genom att koppla 
ihop skolan och parkstråket.
Parkstråket kommer få en viktig funktion och behöver utformas med noggrann planering av 
stråk, belysning och utblickar från bostäderna för att inte upplevas som öde och otryggt då 
parken omgärdas av småhus i väster och en större skolbyggnad i öster.
Det är viktigt att inte skapa några baksidor utan istället aktivera kvarterens bottenvåningar 
med bostäder, verksamheter eller liknande som bidrar till en ökad mängd människor i rö-
relse i området. 
Gena och väl upplysta stråk för fotgängare och cyklister är en förutsättning för att männ-
iskor ska röra sig till fots på platsen. Stärk kopplingar mellan parkstråket, Industrigatan och 
Varlavägen.

Mobilitet
Det finns stora möjligheter att stärka kopplingar till angränsande områden genom att koppla 
ihop gång- och cykelvägar, exempelvis genom en utveckling av parkstråket och längs Borg-
mästaregatan. Närheten till busshållplats och tågstationen innebär att det finns goda förut-
sättningar att med enkla medel minska bilberoendet i området för de som kommer flytta in i 
och verka på platsen. 
Fler cykelparkeringar bör tillskapas och möjlighet för bil- och cykelpool i området.

Samvaro
Genom att aktivera området hela dygnet året runt, utveckla stråk, skapa en kvalitativ och 
innehållsrik parkmiljö samt möjliggöra för mindre platsbildningar längs stråken och kors-
ningspunkter skapas en attraktiv och variationsrik stadsdel. 
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Genomförandebeskrivning

Inledning
Här redovisas hur kommande detaljplan inom programområdet är tänkt att genomföras 
ur ett organisatoriskt, fastighetsrättsligt, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Dessa frågor 
kommer att belysas ytterligare i det efterföljande detaljplanearbetet. Nedan redovisas de 
huvudsakliga inriktningarna för genomförandet

Organisatoriska frågor
Tidplan och etappindelning

Nedan är en tidsplan för fortsatt programarbete och kommande detaljplanearbete med efter-
följande genomförande. Hela programområdet är tänkt att omfattas av en ny detaljplan, men 
utbyggnaden av området är planerad att ske etappvis. 
Inom programområdet finns befintliga byggnader behöver rivas för att området ska kunna 
exploateras. Inom Gjutaren 1 och Liljan 1 och 2 hyr kommunen ut lokaler till både privata 
och kommunala verksamheter. Hyreskontrakten har sagts upp och kommunen kommer att 
lösa ersättningslokaler för de kommunala verksamheterna på annan plats. Inom Gjutaren 2 
finns ett stenhuggeri vars verksamhet kommer att flyttas. 

Planprogram

Samråd planprogram   4 kv. 2019  
Godkännande planprogram  2-3 kv. 2020

Detaljplan

Start detaljplan    3 kv. 2020
Samråd detaljplan   1-2 kv. 2021
Granskning detaljplan   3 kv. 2021
Antagande av detaljplan   1 kv. 2022

Genomförande

Etapp 1
Utflyttning av hyresgäster (Gjutaren 1 och 2)   2020-12-31 
Rivning Gjutaren 1 och 2    3-4 kv. 2021
Byggstart Gjutaren 1 och 2    1-2 kv. 2022

Etapp 2
Utflyttning av hyresgäster (Liljan 1 och 2) 2022-12-31
Rivning Liljan 1 och 2    1-2 kv. 2023
Byggstart Liljan 1 och 2    3 kv. 2023
Inflytt skolbyggnad    3 kv. 2025

Tidplanen kan komma att justeras efter hand. 
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Markägoförhållanden

Nedan framgår vilka fastigheter som programområdet omfattar. 

Fastighetsägare Fastigheter
Kungsbacka kommun Liljan 1, Liljan 2, Gjutaren 1, Kungsbacka 

2:2, Kungsbacka 2:3, Varla 12:67

Kungsbacka Gjutaren 2 AB (Riksbyggen) Gjutaren 2

Aranäs KB (Ägare av samtliga delägande 
fastigheter, Varla 12:62 och 12:66)

Varla s:24

Markanvisning

Kommunen avser att markanvisa den kommunägda marken som är avsedd för bostäder, till 
en eller flera exploatörer.

Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Anläggningar inom allmän plats
Kommunen kommer vara huvudman för allmän plats i kommande detaljplan och ansvarar 
därmed för utbyggnad och framtida drift och underhåll. Allmän plats inom planområdet 
omfattar bland annat gata och park. Kommunalt huvudmannaskap innebär även att ägandet 
av mark för blivande allmän plats ska övergå till kommunen.

Anläggningar inom kvartersmark
Exploatörerna ansvarar för utbyggnad av kvartersmark för bostadsändamål vad avser utfö-
rande, kostnader samt framtida drift och underhåll. Ansvaret omfattar samtliga anläggning-
ar inom kvartersmark såsom till exempel bostadshus, miljöhus/förråd, gemensamma gårdar, 
dagvattenanläggningar, parkeringar för bil och cykel samt lek- och grönytor. 
Riksbyggen ansvarar för rivning av befintliga byggnader och anläggningar inom den egna 
fastigheten Gjutaren 2. 
Kommunen ansvarar för rivning av befintliga byggnader och anläggningar inom fastighe-
terna Gjutaren 1 samt Liljan 1 och 2. Kommunen ansvarar även för utbyggnad samt drift 
och underhåll av ny skolbyggnad inom programområdet. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser
Mark ingående i allmän plats
Detaljplanen kommer att medföra en rättighet och skyldighet för kommunen att lösa in den 
mark som utgör allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Marken ska upplåtas till 
kommunen utan ersättning. 

Fastighetsbildning
Genomförandet av planprogrammet och kommande detaljplan förutsätter att marköverfö-
ring sker mellan kommunens, Riksbyggens och Aranäs fastigheter.
Fastighetsbildning kommer att genomföras med stöd av detaljplanen och efter att detaljpla-
nen vunnit laga kraft.
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Gemensamhetsanläggningar
Bildande av gemensamhetsanläggning kan bli aktuellt inom kvarteret med radhus, för 
skötsel av grönytor och gata. I övrigt bedöms förslaget inte ge upphov till ett behov av några 
anläggningar som är gemensamma för flera fastigheter 

Ledningsrätt
Allmänna ledningar som kommunen ansvarar för (va-ledningar/fiber) kommer i första hand 
förläggas inom allmän platsmark, men om det krävs en ledningsdragning över kvartersmark 
kommer dessa ledningar att säkerställas med u-område och bildande av ledningsrätt. 

Avtal
Överenskommelse om fastighetsreglering
Inför godkännandet av planprogrammet ska en överenskommelse om fastighetsreglering 
tecknas mellan kommunen och Aranäs för den del av Varla s:24 som ligger inom program-
området.

Plankostnadsavtal
Innan detaljplanearbete startas kommer ett plankostnadsavtal att tecknas med exploatören/
exploatörerna inom detaljplaneområdet, som reglerar kostnaden för framtagande av detalj-
planen och de erforderliga utredningar som behöver tas fram i detaljplanearbetet.

Principavtal
När planprogrammet godkänts och innan detaljplanearbetet startas avser kommunen att 
teckna ett principavtal med exploatören/exploatörerna. Principavtalet avser bland annat att 
reglera:
- Principer för fördelning av kostnader för åtgärder inom allmän plats samt vem som utför       
   åtgärderna
- Upplåtelse av allmän platsmark
- Marköverlåtelse
- Upplåtelseform

Exploateringsavtal/Genomförandeavtal

Ett exploateringsavtal tecknas med exploatörer som äger marken själva som de ska utveckla. 
Ett genomförandeavtal tecknas med de exploatörer som tilldelats ett markområde från en 
kommunägd fastighet som de fått möjlighet att utveckla genom att ha tilldelats markanvis-
ning. Båda avtalen syftar till att säkerställa genomförandet av kommande detaljplan ur ett 
ekonomiskt perspektiv samt reglerar utbyggnad av kvartersmark respektive allmän platsmark 
och tecknas inför antagandet av efterföljande detaljplan.

Tekniska frågor
Gator samt gång- och cykelvägar
Industrigatan kommer att flyttas österut för att skapa en bättre kvarterstruktur inom områ-
det.
Befintlig gång- och cykelväg i planområdets norra del flyttas norrut och en ny gång- och 
cykelväg anläggs mellan befintliga byggnader inom Varla 12:66 och de nya bostäderna inom 
programområdet.
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Ny gång- och cykelväg anläggs utmed den nya Industrigatan, Borgmästaregatan och genom 
grönområdet i planområdets västra del, vilket skapar goda möjligheter för gående och cyklis-
ter att röra sig inom området.

Parkering
Bostäder

All parkering för den nya bebyggelsens behov ska lösas inom kvartersmark inom program-
området. Parkering för de nya bostäderna avses att lösas i parkeringsgarage som är halvt 
nedsänkta under bostadskvarteren. 
Skola och idrottsplatser

Parkering för skolan och förskolan löses i ett parkeringsgarage under skolbyggnaden och en 
markparkering med ca 25 parkeringsplatser framför skolbyggnaden som är avsedd för hämt-
ning och lämning. Skolan (F-6, 400 elever) och förskolan (120 barn) har ett behov av totalt 
100 parkeringsplatser.
Det finns ett parkeringsbehov för de befintliga omkringliggande idrottsplatserna Tingbergs-
hallen, Tingbergsvallen och konstgräsplanen på ca 70 parkeringsplatser. Parkeringsbehovet 
för dessa offentliga idrottsverksamheter avses lösas i parkeringsgaraget under skolbyggna-
den. Idrottsplatserna har främst besökare på kvällstid och helger och skolan främst dagtid 
på vardagar. Det blir därför ett bra samutnyttjande av parkeringsplatserna för skolan och 
idrottsplatserna och det totala parkeringstalet kan minskas från 170 p-platser till 100. 

Park och natur

I programområdets västra del finns ett befintligt grönområde som avses att utvecklas med en 
park och ny gång- och cykelväg. 

Återvinningsstation

Befintlig återvinningsstation i programområdets södra del avses att flyttas i samband med 
genomförandet av efterföljande detaljplan. En dialog har inletts med Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen om att hitta en ny lämplig plats i närområdet för återvinningsstationen.

Vatten, spillvatten och dagvatten (VA)
Befintliga VA-ledningar som är förlagda i Industrigatan kommer att behöva flyttas och nya 
VA-ledningar kommer att läggas i Industrigatans nya läge. De befintliga ledningarna har 
inte kapacitet att försörja den nya bebyggelsen och hade ändå behövts bytas ut till nya led-
ningar med större dimensioner.
Befintliga VA-ledningar utmed Varlavägen kommer inte att påverkas. 
Kommunen anlägger samtliga nya VA-ledningar inom programområdet och anslutningsav-
gift kommer att debiteras enligt vid debiteringstillfället gällande VA-taxa. 
Omhändertagandet av dagvatten inom programområdet kommer att utredas vidare i kom-
mande detaljplan, men utgångspunkten är att all fördröjning ska ske inom kvartersmark 
innan det kopplas på kommunens dagvattennät.

Övriga ledningar
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med exploatörerna 
avseende projektets påverkan på det egna ledningsinnehavet. Avtal avseende omläggning av 
ledningar bör tecknas mellan ledningsägaren och exploatörerna, innan detaljplanen antas av 
kommunen, för att säkerställa åtaganden vad gäller kostnader, utförande samt ansökan om 
ledningsrätt.
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El
Eon är ansvarig el-distributör inom programområdet och har idag en transformatorstation 
som ligger öster om Industrigatan och intill befintlig byggnad på Gjutaren 1. Enligt pro-
gramförslaget kommer transformatorstationen inte att påverkas och det nya läget blir väster 
om den nya gatan och intill den nya skolbyggnaden. Transformatorstationens läge avses att 
planläggas för teknisk anläggning i detaljplanen (E) och säkerställas med ledningsrätt. Be-
fintliga ledningar inom planområdet behöver flyttas och ledningsägaren står kostnaden för 
flytt och nedläggning av nya ledningar för planerad bebyggelse.  

Tele
Telia har befintliga ledningar utmed Varlavägen och i Borgmästaregatan som inte påver-
kas av programförslaget. Ledningar inom programområdet är av äldre typ och ledning-
arna kommer i huvudsak att raseras vid genomförandet av efterföljande detaljplan och nya 
ledningar kommer att förläggas för anslutningar till den nya bebyggelsen. Programförslaget 
bedöms därför inte medföra några kostnader för flytt av befintliga ledningar inom program-
området.

Bredband
Kungsbacka bredbandsnät har befintliga ledningar inom programområdet och ledningar i 
Industrigatan och i befintlig gång- och cykelväg i programområdets norra del behöver flyt-
tas. Ledningar i Borgmästaregatan och utmed Varlavägen bedöms inte påverkas av program-
förslaget.

Fjärrvärme
Statkraft har fjärrvärmeledningar inom programområdet som är förlagda i Industrigatan 
och i gång- och cykelvägen väster om Varlavägen. Ledningarna i Industrigatan är gamla och 
dimensionen är för liten för att kunna försörja den nya bebyggelsen och ledningarna kom-
mer därför att raseras när Industrigatan flyttas. Den nya bebyggelsen, både bostäder och 
skola, avses att anslutas till fjärrvärmenätet från befintliga ledningar i Borgmästaregatan och 
längs med Varlavägen.   

Ekonomiska frågor
Ekonomiska konsekvenser för kommunen

Kommunens investeringsekonomi
När detaljplanen ska genomföras kommer kommunen få kostnader för följande:
- Anläggande av nya gator och gång- och cykelvägar, vilket delvis finansieras genom erläg-
gande av exploateringsbidrag från exploatören inom Gjutaren 2.
- Anläggande av ny park, vilket delvis finansieras genom erläggande av exploateringsbidrag 
från exploatören inom Gjutaren 2.
- Uppförande av ny skolbyggnad med tillhörande parkeringsgarage
- Utbyggnad av nya va- och dagvattenledningar samt nya anslutningspunkter, vilket finan-
sieras genom uttag av anslutningsavgifter
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Kommunens drifts- och förvaltningsekonomi
I och med utbyggnaden av programområdet kommer kommunen få ökade löpande kostna-
der för bland annat:
- drift och underhåll av gator, gång- och cykelvägar och parkmark
- drift och underhåll av ny skolbyggnad med tillhörande parkeringsgarage 

Ekonomiska konsekvenser för exploatören
Exploatörerna ska svara för alla kostnader som hör till utvecklingen av kvartersmarken inom 
programområdet samt svara för de kostnader som hör samman med kopplingen av program-
områdets kvartersmark till allmän plats. Vidare får exploatörerna utgifter för bygglov, lant-
mäteriförrättningar, anslutningsavgifter till el-, tele/bredband-, fjärrvärme och VA-ledningar 
mm. 
Utbyggnad och iordningställande av allmän plats inom programområdet kommer delvis att 
finansieras av exploatören inom Gjutaren 2 genom erläggande av exploateringsbidrag som 
motsvarar faktisk kostnad.
Exploatörerna får inkomster i samband med försäljning och uthyrning av sina nybyggda 
bostäder.

Ekonomiska konsekvenser för enskilda fastighetsägare
Exploateringen förutsätts inte medföra några ekonomiska konsekvenser för andra fastig-
hetsägare.  



Samhällsbyggnadskontoret
Kungsbacka kommun

0300-83 40 00 
samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt




